D3-vitamin Forte rágótabletta
A csontok és az immunrendszer egészségéért
D3-, K2-vitaminnal és kolosztrummal
édesítőszerrel
Étrend-kiegészítő
60 db Nettó tömeg: 72 g
Összetevők: kolosztrum, kukoricakeményítő, glukóz, szorbit (édesítőszer), zsírsavak
magnézium sói (stabilizátor), kalcium-karbonát (csomósodást gátló), K2-vitamin
(menakinon), D3-vitamin (kolekalciferol).
Hatóanyagok a napi adagban (2 tabletta): D3-vitamin: 100 µg (NRV 2000%), K2-vitamin:
120 µg (NRV: 160%), kolosztrum: 1000 mg, immunglobulin (IgG): 80 mg.
NRV = felnőttek számára ajánlott napi bevitel

Adagolás: Naponta 2x1 tabletta elrágva.
Minőségét megőrzi: a csomagolás alján jelzett időpontig.
Tárolás: száraz, hűvös helyen.
Gyártja és forgalmazza: Oriental Herbs Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
OÉTI nyilvántartási szám: 14437/2014
A D3-vitamin hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez, az egészséges csontozat
és fogazat, és a normál izomfunkció fenntartásához.
A K2-vitamin részt vesz az egészséges csontozat fenntartásában, és a normál véralvadási
folyamatokban. A K2-vitamint a vastagbélben lévő egyes baktériumok termelik, mennyisége
idős korban és antibiotikus kezelés hatására csökkenhet.
A kolosztrum a szülést követően képződő, az anyatejtől különböző előtej, mely gazdag
természetes immunglobulinokban.
Figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó! Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Az
étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges
életmódot.

Vitamin D3 Forte chewing tablets
for the health of the bones and the immune system
with Vitamin D3, K2 and colostrum
with sweetener
food supplement
60 pcs Net weight: 72 g
Ingredients: colostrum, corn starch, glucose, sorbitol (sweetener), Magnesium salts of fatty
acids (stabiliser), calcium-karbonate (anti-caking agent), vitamin K2 (menakinon), vitamin D3
(cholecalciferol).
Active ingredients for the daily dose (2 tablets): Vitamin D3: 100 µg (NRV 2000%),
Vitamin K2: 120 µg (NRV 160%), Colostrum: 1000 mg, immunoglobulin (IgG): 80 mg.
NRV = Nutrient Reference Values

Dosage: chew 1 tablet daily twice.
Best before: see on the package.
Storage: in a dry and cool place.
Distributed by: Oriental Herbs Kft., H-1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
Licence (OÉTI) Nr.: 14437/2014

Vitamin D3 contributes to the proper function of the immune system, plus to the maintenance
of healthy bones and teeth, moreover to the normal muscle function.
Vitamin K2 takes part in maintaining of healty bones and coagulation processes. Vitamin K2
is produced by particular bacterias in the colon, its quantity can drop at older ages or during
an antibiotic treatment.
Colostrum is a from normal breastmilk different form of milk which is produced after birth.
It is rich in natural immunoglobulins.
Caution! Keep out of the reach of children! The food supplement does not substitute the
balanced mixed diet and the healthy lifestyle! Do not exceed the recommended daily dosage!

